RM-110-82-19
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r.
poz. 1571) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871,
z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) minister właściwy do spraw gospodarki

wodnej – w odniesieniu do

przedsiębiorców wymienionych w części XIV załącznika do rozporządzenia;
15) Pełnomocnik

Rządu

do

spraw

Centralnego

Portu

Komunikacyjnego

–

w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XV załącznika do
rozporządzenia.”;
2)

w załączniku do rozporządzenia:
a)

w części I:
−

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. „FLYTRONIC” S.A. w Gliwicach”,

−

pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12. AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie”,

−

pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:
„17. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA
w Warszawie
18. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU
ORGANICZNEGO w Warszawie”,

−

po pkt 24 dodaje się pkt 25–37 w brzmieniu:
„25. „AIR-POL” Sp. z o.o. w Legionowie
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26. AM TECHNOLOGIES Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie
27. AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. w Szczecinie
28. CELTECH Sp. z o.o. w Poznaniu
29. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH
„FASER” S.A. w Tarnowskich Górach
30. HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
31. „PARTNER SYSTEMS” Sp. z o.o. w Człuchowie
32. SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
33. ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC Sp. z o.o. w Biskupcu
34. „ZAMET-GŁOWNO” ADAM PRUSKI ZDZISŁAW ŁUCZAK Sp.j. w
Głownie
35. „ZESZUTA” Sp. z o.o. w Warszawie
36. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP w Warszawie
37. SIEĆ

BADAWCZA

ŁUKASIEWICZ

–

INSTYTUT

METALI

NIEŻELAZNYCH w Gliwicach”,
b)

w części III po pkt 12 dodaje się pkt 13–18 w brzmieniu:
„13. STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK Sp. z o.o. w Gdańsku
14. PORTOWA STRAŻ POŻARNA „FLORIAN” Sp. z o.o. w Gdańsku
15. TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. w Świnoujściu
16. INFRA-PORT Sp. z o.o. w Szczecinie
17. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA – Sp. z o.o.
w Gdańsku
18. MORSKA STOCZNIA REMONTOWA „GRYFIA” S.A. w Szczecinie”,

c)

w części IV:
−

uchyla się pkt 2 i 13,

−

pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22. WARSZAWSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie”,
−

pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27. PKP TELKOL Sp. z o.o. w Warszawie”,

d)

w części VI:
−

uchyla się pkt 19, 42 i 43,

MOSTOWE

MOSTY
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−

po pkt 45 dodaje się pkt 46 w brzmieniu:
„46. AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim”,

e)

w części VII uchyla się pkt 2, 4, 5 i 16,

f)

w części VIII:
−

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. EMITEL S.A. w Warszawie”,

−

pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. NAUKOWA

I

AKADEMICKA

SIEĆ

KOMPUTEROWA

–

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Warszawie”,
g)

w części IX :
−

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. w Warszawie”,

−
h)

uchyla się pkt 28,

w części X pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. w Katowicach”,

i)

w części XI po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE
S.A. w Warszawie”,

j)

po części XIII dodaje się części XIV i XV w brzmieniu:
„XIV. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej:
1.

PAŃSTWOWE

GOSPODARSTWO

WODNE

WODY

POLSKIE

w Warszawie
XV. Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:
1.

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o. w Warszawie”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b w zakresie dodania pkt 18 i lit. d tiret pierwszego w zakresie
uchylenia pkt 19, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r.
poz. 1571) Rada Ministrów posiada upoważnienie do określenia wykazu przedsiębiorców
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
W myśl art. 4a ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców zadania w zakresie dostaw lub
remontów sprzętu wojskowego, określone w Programie Mobilizacji Gospodarki, mogą być
nakładane tylko na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
Nowelizacja istniejącego rozporządzenia jest związana z dodaniem ministra właściwego
do spraw gospodarki wodnej, jako organu organizującego i nadzorującego wykonywanie
zadań na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców (§ 2 pkt 14), a także Pełnomocnika
Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego – w odniesieniu do Centralnego Portu
Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (§ 2 pkt 15).
Procedowane zmiany mają również charakter porządkowy (dotyczą rozszerzenia
katalogu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w celu
zwiększenia poziomu realizacji zadań na rzecz obronności państwa, aktualizacji nazw
przedsiębiorców oraz wykreślenia przedsiębiorców z wykazu, w związku z ich likwidacją lub
innymi przekształceniami). Ponadto do wykazu wprowadza się przedsiębiorców, którzy są
planowani do realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk
sojuszniczych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
W załączniku do rozporządzenia zmiany dotyczą:
a) w części I:
– aktualizacji nazw przedsiębiorców (pkt 4, 12, 17 i 18),
– wprowadzenia do wykazu 13 przedsiębiorców (pkt 25–37),
b) w części III: wprowadzenia do wykazu 6 przedsiębiorców (pkt 13–18),
c) w części IV:
– aktualizacji nazw przedsiębiorców (pkt 22 i 27),
– wykreślenia z wykazu przedsiębiorcy (pkt 2 i 13),
d) w części VI:

– wykreślenia z wykazu przedsiębiorców (pkt 19, 42 i 43),
– wprowadzenia do wykazu przedsiębiorcy (pkt 46),
e) w części VII: wykreślenia z wykazu 4 przedsiębiorców (pkt 2, 4, 5 i 16),
f) w części VIII: aktualizacji nazw przedsiębiorców (pkt 1 i 9),
g) w części IX:
– aktualizacji nazwy przedsiębiorcy (pkt 8),
– wykreślenia z wykazu przedsiębiorcy (pkt 28),
h) w części X aktualizacji nazwy przedsiębiorcy (pkt 5),
i) w części XI: wprowadzenia do wykazu przedsiębiorcy (pkt 2),
j) wprowadzenia do wykazu części XIV i XV.

Część I
Zmiana w pkt 4 dotyczy zaktualizowania nazwy przedsiębiorcy, określonej w Krajowym
Rejestrze Sądowym. „FLYTRONIC” sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną.
Uchwała o przekształceniu została podjęta przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
w dniu 26 marca 2018 r.
Zmiana w pkt 12 dotyczy zaktualizowania nazwy przedsiębiorcy, określonej w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka PZL „WARSZAWA-OKĘCIE” S.A. w Warszawie
zmieniła nazwę na Airbus Poland S.A. w Warszawie.
Zmiana w pkt 17 i 18 dotyczy aktualizacji nazw przedsiębiorców. Ustawą z dnia 21
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) Instytut Lotnictwa oraz
Instytut Przemysłu Organicznego weszły w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, w związku z
tym nastąpiła zmiana nazwy ww. podmiotów (zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy).
Pkt 25–37 dodaje się w związku z wystąpieniem Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii do Ministra Obrony Narodowej, aby zidentyfikowani, pozytywnie ocenieni i
wnioskowani przez Ministra Obrony Narodowej przedsiębiorcy, dysponujący potencjałem
służącym zabezpieczeniu realizacji na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadań w
zakresie dostaw lub remontów sprzętu wojskowego zostali ujęci w części I. Potencjał
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przedsiębiorców

będzie

wykorzystany

do

zabezpieczenia

potrzeb

Sił

Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny:
1) Przedsiębiorca „AIR-POL” sp. z o.o. w Legionowie (05-120 Legionowo,
ul. Olszankowa 52) jest dostawcą na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
szerokiego wachlarza sprzętu wysokościowo-ratowniczego własnej produkcji, w tym
spadochronu „DEDAL”, który został specjalnie zaprojektowany dla Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej

Polskiej

i

jest

podstawowym

spadochronem

wojsk

powietrzno-

desantowych. Oprócz tego jest producentem następujących spadochronów:
– spadochron siedzeniowy ratowniczy S-4,
– spadochron ratowniczy plecowy SK-94,
- spadochron zapasowy AZ-95M,
– spadochron szkolno-treningowy L-2 „KADET”.
Spółka jest producentem spadochronów hamujących do samolotów Su-22 (SH-22)
i MiG-29 (SH-29) eksploatowanych w Siłach Powietrznych. Obecnie przedsiębiorstwo jako
wykonawca realizuje umowę na dostawę symulatorów lotu na otwartej czaszy
spadochronowej HALO/HAHO;
2) Przedsiębiorca AM Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa (02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 146) jest producentem systemów
rozpoznania radioelektronicznego, w tym systemu „NELS”, który został wprowadzony do Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i występuje na wyposażeniu okrętów ORP
„HYDROGRAF” i ORP „NAWIGATOR”. Spółka jest odpowiedzialna również za dostawę
systemów Electronic Support Measures (Wsparcie walki radioelektronicznej). Spółka
wykonywała również zadania w ramach umowy na dostawę Stacji Rozpoznania Systemów
Elektronicznych „GUNICA” oraz działając w konsorcjum realizowała projekt pod nazwą:
„Opracowanie systemu radiolokacji pasywnej na potrzeby zestawów rakietowych Obrony
Powietrznej”. W projekcie tym odpowiadała za wykonanie podsystemów rozpoznania
radioelektronicznego klasy COMINT i ELINT (podsystem PET Passive Emitter Tracking);
3) Przedsiębiorca AUTOCOMP Management sp. z o.o. w Szczecinie (71-627 Szczecin,
ul. 1 Maja 36) jest wykonawcą głównym oraz występuje jako podwykonawca kontraktów na
dostawy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie: systemów
szkolno-treningowych pozwalających na szkolenie strzelców przy zastosowaniu broni
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strzeleckiej bez użycia amunicji, trenażerów wstępnego szkolenia działonowego i dowódcy
systemu wieżowego HITFIST 30 mm, będącego na wyposażeniu KTO AMV 8x8
„ROSOMAK”, symulatorów wsparcia oraz wszystkich innych symulatorów wyposażonych
w kompatybilny protokół komunikacji. Spółka realizowała również zamówienia publiczne
w ramach zawartych kontraktów na:
– dostawy, montaż i uruchomienie systemów szkolno-treningowych do broni
strzeleckiej „ŚNIEŻNIK” w latach 2016 i 2017,
– dostawy, zainstalowanie i uruchomienie symulatorów/trenażerów kierowcy KTO
AMV 8x8 „ROSOMAK” w latach 2015–2017,
– dostawę systemu taktycznego odwzorowania pola walki i strzelań wojsk specjalnych
w latach 2015–2017;
4) Przedsiębiorca CELTECH sp. z o.o. w Poznaniu (61-612 Poznań, ul. Rubież 46
C3/28) jest głównym wykonawcą realizującym dostawy na potrzeby Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej cystern dystrybutorów paliwowych CD-10, cystern dystrybutorów
paliwowych CND-27, cystern do przewozu i dystrybucji wody CW 10 oraz cystern do wody
w kontenerze CW 15. Spółka realizowała także dostawy dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej kontenerów ładunkowych, kontenerów chłodniczych oraz kuchni polowych. Obecnie
CELTECH sp. z o.o. w Poznaniu jest w trakcie realizacji umów na rzecz Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dostaw cystern dystrybutorów paliwowych CND-27
z ciągnikiem siodłowym marki „JELCZ” oraz cystern dystrybutor paliwowy o pojemności
10 m3 na podwoziu samochodowym (CD-10) na podwoziu marki „JELCZ”;
5) Przedsiębiorca Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A.
w Tarnowskich Górach (42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44) jest głównym
wykonawcą oraz występuje, jako podwykonawca kontraktów na dostawy na potrzeby Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej aparatów ewakuacyjnych dla załóg pojazdów
opancerzonych ATE – 1 oraz filtropochłaniaczy m.in. FPT-200R do KTO AMV 8x8
ROSOMAK oraz typoszeregu FPT-100B i FPT-200B;
6) Przedsiębiorca HERTZ SYSTEMS LTD sp. z o.o. w Zielonej Górze (65-120 Zielona
Góra, ul. Aleja Zjednoczenia 118 A) jest dostawcą dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej różnych typów odbiorników nawigacji satelitarnej oraz integratorem odbiorników
GPS z modułami SAASM;
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7) Przedsiębiorca „Partner Systems” sp. z o.o. w Człuchowie (77-300 Człuchów,
ul. Jerzego z Dąbrowy 5d) jest głównym wykonawcą na dostawy na potrzeby Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej filtrów przenośnych wody oraz zestawów rotacyjnych do filtrów
wody i wojskowych stacji uzdatniania wody;
8) Przedsiębiorca SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. w Bielsku Białej (43-346
Bielsko Biała, ul. Bestwińska 105A) jest producentem pojazdów specjalnych dla służb
mundurowych, w tym producentem pojazdów kołowych przeznaczonych dla wojska i Policji;
9) Przedsiębiorca Zakład Doświadczalny BISKUPIEC sp. z o.o. w Biskupcu (11-300
Biskupiec, ul. Czynu Społecznego 8) był i jest producentem szerokiej gamy wyrobów dla
kołowych transporterów opancerzonych, czołgów i bojowych wozów piechoty;
10) Przedsiębiorca „ZAMET-GŁOWNO” Adam Pruski Zdzisław Łuczak spółka jawna
(95-015 Głowno, ul. Norblina 28A) jest głównym wykonawcą oraz podwykonawcą
kontraktów na dostawy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów
rozpoznania biologicznego (PRB), Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia szczebla
oddział/pododdział;
11) Przedsiębiorca ZESZUTA sp. z o.o. w Warszawie (03-683 Warszawa, ul. Tużycka
8) jest dostawcą dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej różnych typów samochodów
specjalnych, w tym: lekko opancerzonych samochodów interwencyjnych, samochodów
sanitarnych oraz mobilnych punktów kontroli bezpieczeństwa;
12) Przedsiębiorca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP w Warszawie (02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202) jest producentem
robotów mobilnych do zastosowań specjalnych (INSPECTOR, EXPERT, PIAP SCOUT,
IBIS, TRM, PIAP GRYF, PIAP RMI, PIAP FENIX) wykorzystywanych, m.in. do operacji CIED, rozpoznania i zdalnej obserwacji, ochrony granic i infrastruktury, poszukiwania i
ratownictwa, detekcji i analizy zagrożeń CBRN;
13) Przedsiębiorca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
w Gliwicach (44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5) jest jedynym w Polsce producentem
lotniczych

akumulatorów

niklowo-kadmowych,

baterii

termicznych

oraz

baterii

rezerwowych. Produkty Instytutu znajdują się na wyposażeniu sprzętu użytkowanego, m.in.
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej: baterie lotnicze stosowane w samolotach MiG29 i Su-22 oraz w śmigłowcach Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17 i Mi-24, baterie termiczne są na
wyposażeniu przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM oraz amunicji precyzyjnego
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rażenia do moździerzy M-120 RAK, baterie ZEW stanowią element ratowniczej radiostacji
pilota. Ponadto Instytut pracuje obecnie nad nowymi rodzajami baterii i akumulatorów, które
będą mogły mieć zastosowanie w przemyśle obronnym i sprzęcie użytkowanym przez Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedsiębiorcy wyrazili gotowość do wykonywania zadań na rzecz obronności państwa
i zgłosili

chęć

ujęcia

w

wykazie

przedsiębiorców

o

szczególnym

znaczeniu

gospodarczo-obronnym.
Część III
Pkt 13–18 dodaje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wniosku Straży Ochrony Portu Gdańsk sp. z o.o.
w Gdańsku, Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” sp. z o.o. w Gdańsku, Przedsiębiorstwa
Usług Portowych Rezerwa sp. z o.o. w Gdańsku, Terminalu Promowego Świnoujście sp. z
o.o. w Świnoujściu, INFRA-PORT sp. z o.o. w Szczecinie:
1) Głównym zadaniem Straży Ochrony Portu Gdańsk sp. z o.o. w Gdańsku będzie
realizacja zadań operacyjnych związanych z militaryzacją przedsiębiorstwa i ochroną
obiektów portowych funkcjonujących w obrębie Portu Gdańsk, a ponadto operacyjnotechniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe i ratownicze akwenów Portu Gdańsk w Gdańsku
po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
2) Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” sp. z o.o. będzie realizowała zadania operacyjne
związane z militaryzacją przedsiębiorstwa, prowadzeniem nadzoru przeładunków towarów
niebezpiecznych oraz ochroną przeciwpożarową i ekologiczną Portu Gdańsk po
wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
3) Zasoby osobowe i sprzętowe spółek: Terminal Promowy Świnoujście sp. z o.o.
w Świnoujściu, INFRA-PORT sp. z o.o. w Szczecinie i Przedsiębiorstwo Usług Portowych
Rezerwa sp. z o.o. w Gdańsku są planowane do wykorzystania w ramach realizacji zadań
operacyjnych związanych z militaryzacją oraz obsługą przeładunkową transportów morskich
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w ramach obowiązków
państwa-gospodarza (HNS);
4) Przeniesienie MSR GRYFIA S.A. w Szczecinie z części VI do części III jest
związane z zawarciem w dniu 19 grudnia 2018 r. umowy pomiędzy Funduszem Rozwoju
Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której 21 grudnia
2018 r. doszło do przejęcia przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. od MARS Fundusz
6

Inwestycyjny Zamknięty prawa własności akcji spółki MSR GRYFIA S.A. w Szczecinie,
który wobec spółki jest organem organizującym i nadzorującym jest obecnie minister
właściwy do spraw gospodarki morskiej. MSR GRYFIA S.A. w Szczecinie uczestniczy w
PMG w zakresie utrzymania zdolności na pokrycie potrzeb remontowych sprzętu
pływającego. Proponowana data wejścia w życie powyższych zmian wynika z konieczności
zachowania ciągłości finansowania zadań obronnych przez Spółkę w ramach PMG.
Finansowanie zadań w tym zakresie w roku 2019 zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej,
a od 2020 r. zadania te przejmuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Część IV
Wykreślenie pkt 2 jest związane z trwającą od początku 2018 r. restrukturyzacją
Skanska S.A. w Warszawie oraz znaczącego zmniejszenia zaangażowania przedsiębiorcy
w budownictwo inżynieryjne, w tym drogowe, i ograniczenie obecności na terenie kraju oraz
braku możliwości realizacji nałożonych zadań na rzecz obronności państwa, w szczególności
zapewnienia osłony technicznej w obszarze drogownictwa. Nowa strategia Skanska S.A
w Warszawie zakłada koncentrację na realizację projektów przede wszystkim z zakresu
budownictwa ogólnego, wyłącznie w siedmiu największych miastach Polski.
Wykreślenie pkt 13 wynika z faktu, iż TK Telekom sp. z o.o. w Warszawie jest
przedsiębiorcą należącym obecnie do Grupy Netia, w związku z czym ustały przyczyny, dla
których minister właściwy do spraw transportu nakładał zadania bezpośrednio na TK
Telekom Sp. z o.o. w Warszawie. Zatem, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury, zasadnym
staje się skreślenie tego przedsiębiorcy z przedmiotowego wykazu z części IV obejmującej
przedsiębiorców, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na
rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw transportu. Spółka ta będzie
w dalszym ciągu realizowała zadania obronne w ramach Grupy Netia, gdzie organem
organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez Netia
S.A. jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Zmiana w pkt 22 dotyczy poprawnych zapisów nazwy przedsiębiorcy określonych
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca zmienił nazwę w związku ze zmianą
prowadzonej działalności.
Zmiana w pkt 27 wynika ze zmiany nazwy byłej spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.
w Warszawie na PKP TELKOL sp. z o.o. i jest konsekwencją połączenia PKP Budownictwo
sp. z o.o. z PKP Utrzymanie sp. z o.o. oraz przeniesienia całego majątku spółki PKP
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Budownictwo sp. z o.o. na PKP Utrzymanie sp. z o. o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i 1543).
Część VI
Uchylenie pkt 19 jest związane z przeniesieniem Morskiej Stoczni Remontowej
GRYFIA S.A. w Szczecinie z części VI do części III.
Uchylenie pkt 42 jest związane z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej Wojskowego
Biura Projektów Budowlanych sp. z o.o. w Poznaniu w dniu 10 lipca 2018 r., co skutkowało
jego wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchylenie

pkt

43

jest

związane

z

zawieszeniem

przez

Centrum

Wdrożeniowo-Produkcyjne ITWL sp. z o.o. w Warszawie prowadzenia działalności
gospodarczej z dniem 1 listopada 2018 r.
Pkt 46 dodaje się w związku z uchyleniem pkt 42. Przedmiotem działalności AMW
SINEVIA sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim na potrzeby Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej jest między innymi realizacja projektów budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z budową dróg i autostrad oraz działalność
ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.
Część VII
Uchylenie pkt 2, 4, 5 oraz 16 dotyczących przedsiębiorców: Baxter Polska sp. z o.o.
w Warszawie, Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A. w Łodzi, Fabryka
Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych „FARUM” S.A. w Warszawie oraz
Stiegelmeyer sp. z o.o. w Grubnie wynika ze zmian profilu prowadzonej przez
przedsiębiorców działalności gospodarczej lub likwidacji wybranych przedsiębiorców:
1) Baxter Polska sp. z o.o. w Warszawie dokonała zmian organizacyjnych
w przedsiębiorstwie, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Spółki Baxter Manufacturing
sp. z o.o. w Lublinie, tj. o otwarciu likwidacji fabryki w Lublinie z dniem 1 lipca 2016 r.
W związku z czym kluczowe produkty lecznicze firmy Baxter, których produkcja przez
zakład w Lublinie była powodem obecności Baxter Polska sp. z o. o. w wykazie
przedsiębiorców o szczególnym

znaczeniu

gospodarczo-obronnym

będą wytwarzane

wyłącznie w lokalizacjach znajdujących się poza granicami kraju. Przedmiotowa likwidacja
została odzwierciedlona w Krajowym Rejestrze Sądowym;
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2) Aktualny profil prowadzonej działalności Fabryki Aparatury Elektromedycznej
FAMED Łódź S.A. w Łodzi nie zapewnia realizacji zadań na rzecz obronności państwa;
3) Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych „FARUM” S.A.
w Warszawie od dnia 3 sierpnia 2018 r. nie prowadzi już działalności medycznej, co skutkuje
brakiem możliwości wykonywania zadań na rzecz obronności państwa. Zmiana profilu
działalności spółki również została odzwierciedlona w Krajowym Rejestrze Sądowym;
4) Stiegelmeyer sp. z o.o. z siedzibą w Grubnie jest w trakcie zmiany profilu
działalności zakładu produkcyjnego. Przynależność do grupy kapitałowej Stiegelmeyer
powoduje brak możliwości wpływania na rodzaj produkowanego przez nią sprzętu
medycznego. Zmiana profilu działalności skutkuje brakiem możliwości wytwarzania
kompletnych łóżek szpitalnych i sprzętu medycznego na potrzeby podmiotów leczniczych.
Aktualnie spółka zajmuje się głównie produkcją półproduktów stalowych do łóżek
szpitalnych.
Część VIII
Zmiany w pkt 1 i 9 są związane ze zmianą formy prawnej przedsiębiorców: EmiTel
sp. z o.o. w Warszawie przekształciła się w spółkę akcyjną, a Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa w Warszawie stała się państwowym instytutem badawczym.
Część IX:
Zmiana w pkt 8 jest związana z rejestracją w dniu 28 listopada 2017 r. przez właściwy
sąd rejestrowy zmiany nazwy spółki EDF Polska S.A. na PGE Energia Ciepła S.A. w
Warszawie.
Uchylenie pkt 28 jest skutkiem utraty bytu prawnego „Operatora Logistycznego Paliw
Płynnych” sp. z o.o. w Warszawie w związku z połączeniem z PERN S.A. z siedzibą w
Płocku. W dniu 3 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o połączeniu PERN S.A. z
siedzibą w Płocku (spółka przejmująca) ze spółką „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp.
z o.o. z siedzibą w Płocku (spółka przejmowana) dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1,
w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą
(łączenie się przez przejęcie, tzw. inkorporacja).
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Część X
Zmiana w pkt 5 jest związana ze zmianą formy prawnej przedsiębiorcy Polska Grupa
Górnicza sp. z.o.o. w Katowicach, która przekształciła się w Polską Grupą Górniczą S.A.
w Katowicach w dniu 29 grudnia 2017 r.
Część XI
Pkt 2 dodaje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego S.A.
w Warszawie. Na przedsiębiorcę planuje się nałożyć obowiązek realizacji zadań obronnych
związanych z militaryzacją, wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, w tym
przygotowaniem infrastruktury transportowej śródlądowych dróg wodnych na potrzeby Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz przygotowaniem do
uruchomienia osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym.
Część XIV
Pkt 1 dodaje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje się nałożyć obowiązek
realizacji zadań obronnych związanych z militaryzacją i przygotowaniem zaplecza
materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów wojskowych, w tym organizacją
osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
oraz ochroną obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
Część XV
Pkt 1 dodaje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Ministra Infrastruktury
wniosku Centralnego Portu Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) projekt nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Ocena Skutków Regulacji projektu nie była dokonywana w trybie § 32 – Regulaminu
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1004 i 1204), lecz w trybie § 42 ust. 1 pkt 1
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Regulaminu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie przedstawiła opinii w wyznaczonym
terminie.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum
Legislacji. Żadne podmioty nie zgłosiły zainteresowania pracami nad projektem.
Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym
Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w
sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Obrony Narodowej
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Sekretarz Stanu w MON – Marek Łapiński
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
płk Karol Dymanowski, tel. 261-846-607
płk Stanisław Sobala, tel. 261-874-874

Data sporządzenia
10.09.2019 r.
Źródło:
Inicjatywa własna, art. 6 ustawy z dnia 23
sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na
rzecz obronności państwa realizowanych
przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320,
oraz z 2002 r. poz. 1571)
Nr w wykazie prac: RD 415

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Nowelizacja istniejącego rozporządzenia jest związana z dodaniem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
jako organu organizującego i nadzorującego wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców.
Procedowane zmiany mają również charakter porządkowy (dotyczą rozszerzenia katalogu przedsiębiorców o
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w celu zwiększenia poziomu realizacji zadań na rzecz obronności
państw, aktualizacji nazw przedsiębiorców oraz wykreślenia przedsiębiorców z wykazu, w związku z ich likwidacją
lub innymi przekształceniami). Ponadto do wykazu wprowadza się przedsiębiorców, którzy planowani są do realizacji
zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w czasie podwyższania gotowości
obronnej państwa i w czasie wojny.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W § 2 rozporządzenia proponuje się dodać:
– ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, jako organ organizujący i nadzorujący wykonywanie zadań na
rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
– Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego w odniesieniu do Centralnego Portu
Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
W załączniku do rozporządzenia zmiany dotyczą:
a) w części I:
– aktualizacji nazw przedsiębiorców (pkt 4, 12, 17 i 18),
– wprowadzenia do wykazu 13 przedsiębiorców (pkt 25–37),
b) w części III: wprowadzenia do wykazu 6 przedsiębiorców (pkt 13–18),
c) w części IV:
– aktualizacji nazw przedsiębiorców (pkt 22 i 27),
– wykreślenia z wykazu przedsiębiorców (pkt 2 i 13),
d) w części VI:
– wykreślenia z wykazu przedsiębiorców (pkt 19, 42 i 43),
– wprowadzenia do wykazu przedsiębiorcy (pkt 46),
e) w części VII: wykreślenia z wykazu 4 przedsiębiorców (pkt 2, 4, 5 i 16),
f) w części VIII: aktualizacji nazw przedsiębiorców (pkt 1 i 9),
g) w części IX:
– aktualizacji nazwy przedsiębiorcy (pkt 8),
– wykreślenia z wykazu przedsiębiorcy (pkt 28),
h) w części X aktualizacji nazwy przedsiębiorcy (pkt 5),
i) w części XI: wprowadzenia do wykazu przedsiębiorcy (pkt 2),
j) wprowadzenia do wykazu części XIV i XV.
Przedsiębiorcy proponowani do ujęcia w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dysponują potencjałem służącym zabezpieczeniu
realizacji zadań na rzecz obronności państwa w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak informacji.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii

1

dane własne

w ramach struktur urzędu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej

1

dane własne

w ramach struktur urzędu

Ministerstwo Infrastruktury

1

dane własne

w ramach struktur urzędu

Ministerstwo Obrony Narodowej

1

dane własne

w ramach struktur urzędu

Ministerstwo Zdrowia

1

dane własne

w ramach struktur urzędu

Ministerstwo Cyfryzacji

1

dane własne

w ramach struktur urzędu

Ministerstwo Energii

1

dane własne

w ramach struktur urzędu

„FLYTRONIC” S.A. w Gliwicach

1

KRS

aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie

1

KRS

aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z gospodarką
morską

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z gospodarką
morską

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z gospodarką
morską

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z gospodarką
morską

Grupa

STRAŻ OCHRONY PORTU
GDAŃSK Sp. z o.o. w Gdańsku

PORTOWA STRAŻ POŻARNA
„FLORIAN” Sp. z o.o. w Gdańsku

TERMINAL PROMOWY
ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. w
Świnoujściu

INFRA-PORT Sp. z o.o. w Szczecinie

1

1

1

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
PORTOWYCH REZERWA Sp. z o.o.
w Gdańsku

1

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z gospodarką
morską

MORSKA STOCZNIA
REMONTOWA „GRYFIA” S.A. w
Szczecinie

1

Wniosek Ministra

Przeniesienie z części VI do części III

Wniosek Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku z
restrukturyzacją przedsiębiorcy oraz
zmniejszeniem zaangażowania w
budownictwo inżynieryjne

SKANSKA S.A. w Warszawie

1

„TK Telekom” Sp. z o.o.

1

Wniosek Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku z
faktem, iż spółka jest przedsiębiorcą
należącym obecnie do Grupy Netia,
w związku z czym ustały przyczyny,
dla których minister właściwy ds.
transportu nakładał zadania
bezpośrednio na TK Telekom
Sp. z o.o.

WARSZAWSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE

1

KRS

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

2

MOSTY Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie
PKP TELKOL Sp. z o.o. w Warszawie
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –
INSTYTUT LOTNICTWA w
Warszawie

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –
INSTYTUT PRZEMYSŁU
ORGANICZNEGO w Warszawie

„AIR-POL” Sp. z o.o. w Legionowie

AM TECHNOLOGIES Sp. z o.o. Sp. k
w Warszawie

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z
o.o. w Szczecinie

CELTECH Sp. z o. o. w Poznaniu
FABRYKA SPRZĘTU
RATUNKOWEGO I LAMP
GÓRNICZYCH „FASER” S.A. w
Tarnowskich Górach
HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o. w
Zielonej Górze

„PARTNER SYSTEMS” Sp. z o.o.
w Człuchowie
SZCZĘŚNIAK POJAZDY
SPECJALNE Sp. z o.o. w Bielsku
Białej
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY
BISKUPIEC Sp. z o.o. w Biskupcu
„ZAMET-GŁOWNO” ADAM PRUSKI
ZDZISŁAW ŁUCZAK Sp. J w
Głownie

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

1

KRS

1

ustawa z dnia 21
lutego 2019 r. o
Sieci Badawczej
Łukasiewicz (Dz. U.
poz. 534)

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

1

ustawa z dnia 21
lutego 2019 r. o
Sieci Badawczej
Łukasiewicz (Dz. U.
poz. 534)

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

„ZESZUTA” Sp. z o.o. w Warszawie
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW w
Warszawie
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –
INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH w Gliwicach

1

1

1

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z dostawami i
remontami sprzętu wojskowego

AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Mazowieckim

1

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z budową
budynków i obiektów

Wojskowe Biuro Projektów
Budowlanych Sp. z o.o. w Poznaniu

1

Wniosek
Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku
z likwidacją spółki

Centrum Wdrożeniowo – Produkcyjne
ITWL Sp. z o.o. w Warszawie

1

Wniosek
Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku z
zawieszeniem działalności spółki

Baxter Polska Sp. z o.o. w Warszawie

1

Wniosek Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku
z likwidacją Spółki

Fabryki Aparatury Elektromedycznej
FAMED Łódź S.A. w Łodzi

1

Wniosek Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku ze
zmianą profilu działalności

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i
Urządzeń Medycznych „FARUM” S.A.
w Warszawie

1

Wniosek Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku ze
zmianą profilu działalności

Stiegelmeyer Sp. z o.o. w Grubnie

1

Wniosek Ministra

Wykreślenie z wykazu w związku ze
zmianą profilu działalności

EMITEL S.A. w Warszawie

1

KRS

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ
KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY w
Warszawie

1

KRS

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
w Warszawie

1

KRS

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.
w Katowicach

1

KRS

Aktualizacja nazwy przedsiębiorcy

„Operator Logistyczny Paliw Płynnych”
Sp. z o.o. w Płocku

1

KRS

Wykreślenie z wykazu w związku
połączeniem z inną spółką

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z infrastrukturą
transportową śródlądowych dróg
wodnych

Wniosek Ministra

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z infrastrukturą
transportową śródlądowych dróg
wodnych

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA WODNEGO W
WARSZAWIE S.A. w Warszawie

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
w Warszawie

1

1

4

CENTRALNY PORT
KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o. w
Warszawie

1

Nowo wprowadzany do wykazu
przedsiębiorca będzie realizował
zadania związane z infrastrukturą

Wniosek Ministra

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z uwagi na zakres proponowanych zmian nie planuje się przeprowadzać konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

Nie dotyczy.

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

Nie dotyczy.

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wprowadzenie do wykazu nowych przedsiębiorców nie powoduje dodatkowych
wydatków z budżetu państwa.

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i
przyjętych
do
obliczeń
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym (w
mln zł, ceny stałe z
2018 r.)

0

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

.

sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

5

1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

Siły Zbrojne RP

Zwiększenie możliwości zabezpieczenia potrzeb Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych
resortów w zakresie zadań na rzecz obronności państwa, w
tym:
1) dostaw i remontów sprzętu wojskowego w okresie
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w
czasie wojny;
2) realizacji projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem
budynków
mieszkalnych
i
niemieszkalnych oraz budową dróg i autostrad;
3) zabezpieczeniem infrastruktury morskiej i transportowej
śródlądowych dróg wodnych.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł Przedmiotowa regulacja nie wpłynie na:
danych i przyjętych do obliczeń założeń
– konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe,
– sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Samo wpisanie przedsiębiorcy do wykazu przedsiębiorców o
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nie generuje
ponoszenia przez tego przedsiębiorcę kosztów. Dopiero
realizacja zadań, o których mowa w art. 7 ust 3 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz.
1320 oraz z 2002 r. poz. 1571), może generować koszty.
Koszty te są z obszaru: przygotowania planu operacyjnego
funkcjonowania przedsiębiorcy (materiały eksploatacyjne, jak
papier, drukarka), szkolenia obronne (koszt delegowania
pracownika na szkolenie), militaryzacja (koszt korespondencji
z Wojskową Komendę Uzupełnień w sprawie wyreklamowania
pracowników od obowiązkowej służby wojskowej), spełnienia
przez przedsiębiorców wymogów związanych z ochroną
informacji niejawnych w związku z realizacją nałożonych
zadań na rzecz obronności państwa). Szacuje się koszty na
poziomie ok. 16 000,00 zł na przedsiębiorcę.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez
UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Samo wpisanie przedsiębiorcy do wykazu przedsiębiorców
gospodarczo-obronnym nie generuje dodatkowych obciążeń regulacyjnych.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozwiązanie nie ma wpływu na rynek pracy.

6

o

szczególnym

znaczeniu

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projekt nie ma wpływu na wymienione obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wraz z wejściem aktu prawnego w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proces ewaluacji i monitoringu jest stały i prowadzony na bieżąco podczas realizacji projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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